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Terzelfder tijd , en tcn einde hct beroepsgeheim stipt in acht 
te nemen, zullen zij het hij 2° van artikel 4 beoogd formulier 
voor het verslag vau het geneeskundig onderzoek bezigen, om 
aan den Dienst voor het gezondheidsboekjc de claardoor , met 
het oog op het opmaken van de statistieken, die de werking van 
n et medisch toezicht aanbelangcn, vereischte inlichtingen mec 
te deelen. 

Art . 10. Ilij afwijking van artikel 2, aliue<i 1, van dit besluit 
mag de jonge arbeider cr van onlslagen worden zich geneeskun
dig te laten onderzoeken clcor den arts, <lien de werkgever heeft 
aaugcsteld, op voorwaarcle clat hij zich door ecn arts naar zijn 
keuze en op zijn kosten laat onderwcken. 

Deze arts zal er toc verplicht. zijn den uitslag van zijn onder
zoek in het " gezondhcidsbo(• kje » van den jongen arbeider aan 
te teckenen en het door hem behoorlijk ingevuld verslagformu
lier betr cffeude het geneeskundig onderzoek aan den arts voor 
dP. a rbeidsbeschermi ng vau bet district over te maken. 

Art. 11. H et opsp-:>ren en l:etc:ugelcn der in breuken op de 
bepalingcn van dit beslui t zal geschiedcn overeenkomstig het Ler 
zakc bepaalde in de wct van 5 Mei 1888 hetreffende het toezicht 
op de vergunnÏngsplichtige inrichtingen. 

Art. 12. · De koninklijke besluiten V<tn 28 September 1936, 
15 December 1938 en 13 Deccmber 1939 worden ingetrokken. 

Art. 13 . Onze i\ I iniste r van A rbeid en Sociale V oorzorg is 
belast met de uitvoering rnn dit besluit, dat in werking treedt 
den dag van de uilgiftc er van in het lld!Ji8ch Staatsblad. 

Gegeven te Brussel , den 17" April 194ü. 

i.EOPOLD. 

Van 's K.onings wege : 

De .!/ i11i.sf Pr ua 11 .-1 rl>PÙ/ 1· 11 Sociale Y oorzorg , 

BAL TUA ZAR. 
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Koninklijk besluit dd. 20 April 1940 de bepalingen van arti
kel Sbis intrekkende, bij koninklijk besluit van 15 Maart 
1927, gevoegd bij de voorschriften van het algemeen regle
ment der mijnpolitie van 28 April 1884, betreffende het 
opmaken der mijnkaarten, en ze door nieuwe bepalingen 
vervangende. 

LEOPOLD III, :Koning der Belgen, 
Aan allen , legenwoordigcn en toekomenden, HEIL. 

Gelet op het koninkl ijk beslui t del. 28 April 1884, houdende 
algemeeu reglenicnt over de mijnpoli t ic, aangevuld, wat betreft 
het opmakcn der mijnkaa rtcn , bij koninklijk besluit dd. 15 Ma.art 
1927 ; 

Golet op het koninklijk besluit van 22 N ovember 1939 tot 
rcgel ing van het voeren van den t itel en het uitoefenen van het 

beroep van mijnmeter ; 

Gelet op het advies van den Mijnraacl , i .d . 30 J anuari 1940; 

Overwegende cla.t cr aanlcicling toe besta.at de bepalingen betref
fcn de het opmaken der mijnkaarten en bet bouden der meet
reg isters te p reciseeren; 

Op de voorclracht van Onzen 1'1fiuister van Economische Zaken 
Midclenstand en Ravitaillecring, 

W ij hebben 15esloten en Wij besluiten : 

Artikel ééu. - De bc palingen van arbitel 5bis, bij koninklijk 
besluit van 15 i\Ta.art 1927 gevQegd bij de voorschriften van het 

1 roalement der mijnpolitie Yan 28 April 1884, betref-a gemeen t:> • • • 
fende het opma.ken der m1.p1kaarten worden rngetrokken en door 

de volgende vervaugen : 
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" A rt . 5bi.• - De \·001· de o i 1 1 · d · · J 1 · p1 a n ug e r m 1J n rnarten c er 
bovengrondscbe eu ondercrroudsche wei+ en u i·t t t o . . . "' ' , e voe ren op -
graf1sche verncb t111ge11 , mogen slech ts dcor de effec tieve t usscb eu -

komst van beëedigde m ij nmelers of van civiele miju ingenieu rs 
ged aan worden. 

" Dl:ze tusscbenkomst is insgelijks gevergd voor de eigenlijke 
opmaking dezer k aarten evenals voor hct houclcn der meetre
g iste rs. » 

A rl . 2. - Onze Minister van E conomische Zaken Middeustan cl 
e u R avitai lleering is belast met de 4itvoe r ina va' d.t b 1 ·t 

"' 11 1 . es u 1 . 

Gcgevcn t e Brussel, den 20" A pr il l940 . 

LEOPOLn. 

Va n 's Konings wege: 

V e Jf ini.• ter 11a 11 f:)cn11u111 i8che ~al•en 
.Il idrl1' 11.·fr111tl l'i/ /(((11i / ((i/h1 riny, ' 

A -E. DE SCl-I RYVER. 

""' 
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Koninklijk besluit · dd. 24 April 1940 tot aanvulling van de 
bepalingen van het . bij koninklijk besluit dd. 29 Septem
ber 1930 gewijzigde artikel 49 van he t koninklijk b esluit 
dd. 10 December 1910 op de toeganswegen. de schachten 
en het verkeer van he t personeel in de mijnschachten. 

LEOP OL D I II . Koning der B elgen , 
A :m a llen , tegenwoordigen en toekomen den, HEI L . 

Gelet op de wct va n 5 Juni 1911 tot a<: n vull ing en wijziging 
rn n de wetten van 21 A pr il 1810 e n 2 M ei 1837 op de m ijnen, 
g ravenJen e u g roevcn : 

Gelet op het kon inkl ij k bcslu it dd. 5 i\re i 1919 houdende a.lge

mccue verordeniug van tocz icht op de rn ijn en , graver ijeu en 

onderg ro11clsche groevC;:n , 

Gelet op het koni11 klij k besl ui t del. 10 D ecember 19 10 op 

de toegangsweg en , clc scha.ch ten en h et vcr keer van het per soneel 

in de scbachte n en i11 zonderhcicl op a rtikelen 15 en 49 van dit 

beslu it, r espectievcl ijk gcwijzi.gcl bij de kon iukli jke besluiten 
del. 1 Mei 1929 e n 29 septembcr 1930; 

Gelet op 11et advies van den M ij n raad del . l i\Iaart 1940 : 
O\·erwegende d at er krnchtens a r tikel 15 van h oogerbeooelde 

wet van 5 J un i 191 1 red<'n toe bcstaat; h~t beroep eu de wa.ar

bor creu vast te stellen ten ovcrstaa 11 vau de beslissingen getroffen 
"' door de besten cl ige deputaties der provin cieraden in toepassing 

van a rtikel 15 van hct koni nklijk besluit del . JO D ecember 1910 

gcwijzigd bij d it van l i\ lci 1929; 

0) de voord rach t va,11 0 11:r.cn ) J inistcr van E conomische Zaken, 
1 ·11 . ~Hidclcnsta11d en Ha vita i ecnng, 
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W.ij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één. - De bepaliugen van artikel 49 van het konink
lijk besluit dd. 10 December 1910 gewijzigd bij kouinkl ijk besluit 
dd . 29 Setember 1930 worden aangevuld door toevoeging van de 
woorden : « en der besteudige deputaties van de proviucieraden "· 

Art. 2. - Onze Minister van Ecouom ische Zakeu Middenstaud 
eu Ravitaillcering is belast met de ui tvoeriug v;n dit besluit. 

Gegeven te Brussel den 24" Apri l 1940 . 

- Van 's Konings wegc : 

De .l[inist er ua11 Bcono111iscli.e Zal.·en, 
illidd enstfl1ul c11 R avitaitleeri 11g, 

A-E. DE SCHRYVER. 

LEOPOLD. 
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